הכותבות והכותבים לפי סדר הופעתם בספר
סמי מיכאל נולד בבגדד ב .1926-בעודו בתיכון ,בעיצומה של מלחמת העולם השנייה ,היה פעיל למען זכויות
אדם .בבגדד כתב לעיתונות העיראקית ובישראל היה עיתונאי וחבר מערכת ב’אל-איתיחאד’ ,עיתון המפלגה
הקומוניסטית הישראלית .ב 1955-פרש מהמפלגה ומהעיתונות ועבר לעבוד כהידרולוג ברשות המים במשך
 25שנה .בוגר אוניברסיטת חיפה בפסיכולוגיה ובספרות ערבית .ב 1974-יצא לאור הרומן הראשון שלו“ ,שווים
ושווים יותר” ,ומאז פרסם רומנים ,ספרים לנוער ולילדים ,מחזות וספרי עיון ,בהם “ויקטוריה”“ ,חסות”,
“חצוצרה בואדי”“ ,עאידה” ועוד .ספריו תורגמו לשפות רבות ,ועובדו לתיאטרון ,לטלוויזיה ולקולנוע .במכלול
יצירתו הקדיש רבות ל”אחר” ,וחולל את מהפכת הפלורליזם בספרות הישראלית .ארבע אוניברסיטאות
בישראל העניקו למיכאל תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד .זכה בפרס ברנר ,בפרס נשיא המדינה
לספרות ,בפרס אמ”ת ,בפרס אקו”ם ,בעיטור ע”ש האנס כריסטיאן אנדרסון ועוד .משמש נשיא האגודה
לזכויות האזרח בישראל.
שרף חסאן ,מנהל מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח משנת  .2008לפני כן ריכז במשך תשע שנים את
תחום החינוך הערבי במחלקת החינוך באגודה .מורה לאזרחות ,סוציולוגיה ומדע המדינה ,מילא תפקידים
שונים בבית ספר תיכון אלחוארזמי בטמרה (רכז פדגוגי ,רכז מקצוע ורכז חינוך חברתי) וכן היה מעריך
בכיר במקצוע האזרחות .הנחה קבוצות בנושא חינוך לדמוקרטיה וסדנאות דו-קיום יהודי-ערבי בארגונים
שונים .בעל תואר שני בסוציולוגיה ותעודת הוראה מאוניברסיטת חיפה .כיום משלים את לימודי הדוקטורט
בסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב.
פרופ’ יהודה שנהב מלמד בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב .כתב ספרים ומאמרים
רבים ,בהם “היהודים-הערבים :לאומיות ,דת ואתניות”“ ,מכונת הארגון”“ ,קשר השתיקה ” ועוד; ערך ספרים
רבים ,בהם “גזענות בישראל” (עם יוסי יונה)“ ,קולוניאליות והמצב הפוסט-קולוניאלי”“ ,מזרחים בישראל:
עיון ביקורתי מחודש” (עם חנן חבר ופנינה מוצפי-האלר) ועוד ,וכן את כתב העת “תיאוריה וביקורת”.
ממייסדי הקשת הדמוקרטית המזרחית .מתרגם פרוזה מערבית לעברית.
מרסלו וקסלר ,ראש המחלקה לחינוך לביה”ס היסודי בסמינר הקיבוצים .מרצה על ילדים בסיכון ,קהילות
מוחלשות ופדגוגיה ביקורתית .יועץ פדגוגי לבתי ספר ולמחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח.
ד”ר חגית גור זיו ,מרצה בכירה בסמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות .הקימה וניהלה
בשותפות את התוכנית לחינוך לצדק חברתי ,סביבתי וחינוך לשלום במכללה; כתבה תוכניות לימודים
בנושאים של חינוך לדמוקרטיה ,לזכויות אדם ,לשוויון בין המינים ולשלום; הכשירה מנחים למפגשי
יהודים-ערבים; כתבה את הספר “פדגוגיה ביקורתית-פמיניסטית וחינוך לתרבות של שלום” וערכה את
הספר “מיליטריזם בחינוך”; יצרה את הסרטים התיעודיים“ :שיח סימנים – חירשים מספרים את עולמם”
ו”שקופים בעולם :החיים עם בן/בת משפחה עם מחלת נפש”.
ד”ר גליה זלמנסון לוי ,מחנכת ,אקטיביסטית וחוקרת .מכשירה מורות ומורים במכללת סמינר הקיבוצים ומרצה
במכללת תל חי .עוסקת בנושאים של פדגוגיה ביקורתית ,צדק חברתי וילדים ונוער בסיכון .שותפה להקמת
התוכנית לחינוך לצדק חברתי ,סביבתי וחינוך לשלום במכללת סמינר הקבוצים.
יעל ניניו ,מורה למדעים וביולוגיה בחטיבה העליונה בבית הספר ע”ש איינשטיין ,כפר הנוער בן שמן .במהלך
לימודיה במכללת לוינסקי השתתפה בפיתוח פרויקט שיח בין יהודים וערבים במכללה.
אילת פרל ,מורה לביולוגיה ולביו-אתיקה ,מחנכת ורכזת שכבה ומעורבות חברתית בבית הספר ע”ש ליידי
דייויס בתל אביב.
ד”ר יעל קשתן ,ראש תוכנית ההכשרה לבית הספר העל-יסודי במכללת לוינסקי לחינוך .למדה רפואה
באוניברסיטת תל אביב והתמחתה במשך שלוש שנים כרופאה נוירולוגית .עברה הסבה מקצועית להוראה
ולימדה ביולוגיה בתיכון ע”ש ליידי דייוויס בתל אביב .לימדה ביולוגיה במכללת לוינסקי ופיתחה ספרי
לימוד וחומרי למידה ממוחשבים במסגרת אוניברסיטת תל אביב והמרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט”ח).
תחומי עניין מרכזיים :הכשרת מורים ,הוראת המדעים ,חינוך לבריאות וחינוך סביבתי.
יונתן יקיר ,רכז תחום חינוך עברי באגודה לזכויות האזרח משנת  .2010מלווה ומנחה תהליכים עם מורים
ומוביל פרויקטים משותפים לאגודה ולמערכת החינוך .מנחה קבוצות דיאלוג במגוון סוגיות המעסיקות את
החברה בישראל .בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה ותקשורת ותואר שני בחקר סכסוכים ויישובם.
נעמי בייט-צורן ,מורה לאזרחות בתיכון עירוני ה׳ בתל אביב .בעלת תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה
העברית בירושלים .רכזת פרויקט חינוך נגד גזענות באגודה לזכויות האזרח בשנים .2014-2013
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חולוד אדריס ,רכזת החינוך בחברה הערבית באגודה לזכויות האזרח משנת  .2009לפני כן כיהנה כמנהלת
שותפה של עמותת מהפך-תג’ייר לשינוי חברתי דרך חינוך והעצמה קהילתית .בעלת ניסיון רב בריכוז
חינוכי וקהילתי ובהנחיית קבוצות .בעלת תואר שני בלימודי מגדר ותואר ראשון בסוציולוגיה ומשאבי אנוש
מאוניברסיטת בר-אילן.
מסי אייצק ,רכזת תחום נוער וצעירים באגודה לזכויות האזרח מאז  .2012עבדה בעמותת יד-רחל ,המפעילה
מרכזים חינוכיים טיפוליים לילדים בסיכון ,והייתה רכזת חינוך ותרבות הפנאי במעון אביב מקבוצת בית
אקשטיין לאנשים עם צרכים מיוחדים .משנת  2004כותבת בעיתון ידיעות נגט של הקהילה האתיופית ,ואף
זכתה בפרס תקשורת ע”ש אלקה עינור .חברת הוועד המנהל של מהפך-תג׳ייר ומעיין .בעלת תואר שני
במדיניות ציבורית ותואר ראשון בתקשורת ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
צילה זלט ,מנחת קבוצות וצלמת ,המשלבת צילום ככלי לפיתוח חשיבה וראייה ביקורתית-חברתית .עובדת
באגודה לזכויות האזרח בפיתוח ובהנחיה של סדנאות צילום וזכויות אדם .בוגרת בית הספר לעבודה
סוציאלית באוניברסיטה העברית והמחלקה לצילום בבית הספר לאמנות מנשר.
אישמעאל בן-ישראל ורועי זילברברג הם ממקימי העמותה לקידום הערבית המדוברת ,המפעילה את פרויקט
ע.מ.ל – .ערבית מדוברת לכולם .במסגרת הפרויקט ,סטודנטים ערבים מלמדים ערבית ותרבות ערבית בבתי
ספר יסודיים יהודיים.
אישמעאל בן-ישראל ,מנכ”ל לינגולרן ,בית ספר מקוון ללימוד שפות ,המתמחה בהוראת ערבית מדוברת.
עוסק בפיתוח וביישום תוכניות להוראת ערבית ולעידוד לימוד השפה כשפת שלום .מכשיר ומלווה מורים
לערבית ,כמו גם מורים לשפות נוספות.
רועי זילברברג ,מחנך פוליטי ,מנחה קבוצות דיאלוג בין יהודים לפלסטינים ועוסק בהכשרת מורים לחינוך
נגד גזענות .דוקטורנט באוניברסיטת חיפה ,החוקר פילוסופיה של חינוך לשלום.
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